psychomotorika
Sestava Pendulum Bowler

Přenosná sestava pro hraní Bowlingu. Míč visí
na speciálním výškově nastavitelném stojanu s
ramenem připevněný na lanku.
Sestava obsahuje: 10 kuželek, míč a rameno.
Podstavec a tyč nejsou součástí sestavy.
Možno objednat pod kódy: podstavec 710182, tyč 7-10183, 7-10556.
7-11558
5 498,- (274,90 €)

Novinka

Boccia Set

Cílem hry je umístit míčky své barvy co nejblíže
bílému (cílovému) míčku.
Set obsahuje: 8 míčků ( modré, červené), průměr
90mm, 1 cílový míček (bílý),
Měřící pásmo a tašku.
7-11562
6 107,- (305,35 €)

Spordas direct cue system

Systém navržený jako pomůcka ve výcviku ovládání
částí těla. Rozmanitost komponent nabízí nesčíslné
množství variací. Všechny části jsou vyrobeny ze
speciálně upraveného vinylu. Struktura na spodní
části dobře drží na běžných materiálech používaných
na podlahy.

Spordas direct Cue Master Bounds

Umožní vytyčit tenisový kurt nebo jakýkoliv jiný hrací
prostor v několika minutách.
Seatava obsahuje 20 pásem (10 žlutých, 10 modrých
a 4 rohy (2 modré, 2 žluté)

7-10272

1 480,- (74 €)

Spordas Direct Cue Master Set

Novinka

Sestava obsahuje 54 dílů. 10 zahnutých oranžových
pásem, 20 pásem (10 modrých,10 žlutých) 4 rohy
(2 modré, 2 žluté) a 10 párů chodidel a dlaní.
7-10273 sestava 54 dílů
4 478,- (223,90 €)
7-10626 sada 10 oranžových pásek 652,- (32,60 €)
7-10627 1 pár chodidel+1pár dlaní 207,- (10,30 €)

Slepá bába ochranné brýle

Hygienická alternativa k páskám.
7-11735 178,- (8 €)

Slepá bába pásky

Perfektně zamezí výhledu. Sada 12ks.
7-11735
769,- (38 €)

Zvonkové míče

Bezešvé míče s třemi malými zvonky uvnitř.
Usnadňují kontakt s míčem a přidávají další,
sluchový vjem k pohybovým aktivitám.
Sada 6 ks.

7-10289

1 373,- (68,65 €)

Mořský svět

Zvířátka jsou vyplněna netoxickým gelem
s malými míčky. Sada obsahuje velrybu,
mořskou želvu, rybu, chobotnici a tuleně.
7-11732
988,- (49 €)

Ježci

Gumoví ježci, bodliny se propadají když na ně vstoupíte.
Sada 6ks.
7-11745 607,- (30,30 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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